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oSWlADCZENIE . RZĄDOWE 

z dnia 21 maja 1968 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy k,ulturalneJ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej l Rządell! Królestwa Holandll, sporządzonej w War szawie dnia 22 sierpnia 1967 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem VII Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej i Rządem Królestwa Holandti, sporzą
dzoneJ w Warszawie dnia 22 sierpnia 1967 r., nastąpiła w 

Hadze dnia 8 maja 1968 r. wymiana dokumentów ratyfika
cyjnych powyższej umowy w dniu tym , umowa weszła 

w życie. . 
Minister Spraw Żagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z ,dnia 9 maja 1968 T: 

w sprawie trybu dokonywania w księgach wieczystych wpl sów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe 
umowy o uregulowaniu r!)szczeń finansowych. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. 
o dokonywaniu w księgćj.ch wieczystych wpisów na rzecz 
Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o ure
gulowaniu Toszczeń finansowych (Dz. U. Nr 12, poz. 65) za
rządza się, co następuje: 

, § 1. Wpis d,., księgi wieczystej tytułu własności nieru
chomości, która przeszła na rzecz Skarbu Państwa na podsta'
wie międzynarodowej umowy o uregulowaniu wzajemnych 
roszczeń finansowych, jak również wpis przejścia na podsta
wie t~kiej umowy na rzecz Skarbu Państwa uprawnień wy
nikających z wieczystego użytkowania lub uprawnień do ko
-rzystania' z ograniczonych praw rzeczowych, następuje na 
podstawili' decyzji Ministra Finansów. 

§ '2. 1. Decyzja" o której moWa w § l, dotycząca nieru
chomości, powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) doty~h
czasowego właśCiciela, miejsce położenia nieruchomości ze 
wskazaniem w miarę możności ulicy i numeru nieruchomo
'ci, jak również jej oznaczenia w księdze wieczystej. becy

' zja, dotycząca wieczystego użytkowania lub ograniczonych 
praw rzeczowych, powinna określać ich treść, osobę do-

,tychczas uprawnioną do korzystania z tych praw oraz nie
ruchomość, na której je wpisano, ze wskazaniem położenia 
i oznaczenia w księdrle wieczystej tej nieruchomości. 

2. Ponadto decyzja powinna zawierać, szcz~gółowe o~a
czenie międzynarodowej umowy, na podstawie której nastą
piło przejście praw wymienionych w ust l, oraz daty wej
ścia w życie tej umowy. 

• § 3. Wpisu do ksiąg wieczystych na podstawie decyzji 
Ministra Finansów (§ l) dokonuje się na wniosek właści
wych organów prezydiów powiatowych ' (miejskich w mia
stach stanowiący-chpowiaty) rad narodowych. 

§ 4. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
sZ,enia. 

2. Rozporządzenie stosuje się również ' do nieruchomości 
oraz praw przejętych na rzecz Skarbu' Faństwana p,odstawie 
międzynarodowych umów o uregulowaniu Wzajemnych rosz
czeń finansowych, zawartych przed wejściem w życie roipo,. 
rządzenia. 

Minister Sprawiedliwości: 'S~ Walczak 
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